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OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 05/2011
Vår ref.
11/464-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
27.05.2011

Møtedato:

Torsdag 26.5.2011

Møtetid:

Kl. 19.00-21.04

Møtested:

Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.:

048/11 – 055/11

Disse møtte:

Lars Kristian S. Gjervik, Øyvind H. Eide, Anette Hermansen, Christer van
der Meeren, Arve Hansen Haugland (vara for sokneprest), Ida Doksæter,
Brith B Bjordal, Geir Ove Misje og sekretær Bjarne B L Andersen
Torill Andersen

Meldt forfall:
Møtte ikke:
Ellers møtte:
Møteleder:
Merknader:

Nina Angeltveit, styrer i Olsvik åpen barnehage (Sak 053/11)
Lars Kristian S. Gjervik
Åpning ved Lars Kristian (Salmer -97 nr. 50) og mat fra Geir Ove
Bergen
26.05.2011

Lars Kristian S. Gjervik
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
menighetskonsulent
Sak nr. Sakstittel:
048/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
048/11 Olsvik menighetsråd 26.5.2011 Votering:
Det ble meldt en saker under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle denne
saken med løpende nye saksnummer (055/11). Med denne tilleggssaken ble
innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
049/12

Godkjenning av møtebok nr. 04/2011, menighetsrådsmøte 28.4.2011
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 04/2011 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 28.4.2011.
049/11 Olsvik menighetsråd 26.5.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Sign:
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050/11

Orienteringssaker
Referat fra AU 12.5.2011 – se vedlegg
Vigsling av diakon, 29. mai kl. 11.00
Ny dirigent i barnekoret
Kontorbrakken
Utvalgsrunde
a. Trosopplæringsutvalget har møte en av de første dagene
b. Kunst- og kulturutvalget
c. Diakoniutvalget ledes nå av J Midtun fra Loddefjord.
6. 20. juni: Midtsommerfest for stab og råd! (Korgafest)
7. Ad valget fra Loddefjord menighet
8. Kirkens SOS
9. Fra soknepresten om ”Det hellige rom”
10. Menighetsrådsleder har deltatt på nordisk konferanse om frivillighet i
Bergen.

1.
2.
3.
4.
5.

051/11

Kirkevalg 2011
Christer van den Meeren, leder i nominasjonskomiteen, orienterte fra
nominasjonskomiteens arbeid.


Godkjent liste med til sammen 13 navn i prioritert rekkefølge er mottatt
med de nødvendige ti underskrifter.



Rapport/evaluering fra nominasjonskomiteen foreligger. Å motivere til
engasjement rundt menighetsrådet, årsmøter, dugnader osv er noe det må
arbeides med kontinuerlig.

Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd takker nominasjonskomiteen og godkjenner den framlagte
valglisten.
052/11

Åpen barnehage, arbeidsgiveransvar
Jf MR-sak 044/11 ad kontakt med KLP om pensjonsytelser og
personalforsikringer. Menighetskonsulenten følger denne saken og regner med å
legge fram spesifisert tilbud fra KLP på møtet.
Tilbudet foreløpig er ikke mottatt og saken utsettes til neste møte

053/11

Systematisk plan for arbeidsfeltdrøftinger
Fra tidligere: ”Det foreslås faste møter med de ansatte. Ideen er å rydde plass til
en større drøfting på hvert menighetsrådsmøte, der den ansatte på ulike felt møter
og innleder til drøfting der det pekes på status, behov og ønsket retning fremover.
Dette er viktig som oppmuntring og oppvurdering. Forarbeid: Instrukser og
mandater? Eller noen få punkter med ønsker og visjoner. Hva tenker du? Det hele
skal munne ut i et drøftingsnotat.
Denne gangen var Nina Angeltveit innkalt til å møte menighetsrådet. Se eget
notat.
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054/11

Evaluering av vårhalvåret
Det ble lagt opp til en kort evaluering av menighetsrådets arbeid, vårhalvåret 2011.
Fra debatten nevnes:

055/11



Det ble gitt ros til møte/rådsleder.



Leder ønsker i større grad å gjøre bruk av delegering.



Vitalisering av noen komiteer og utvalg er satt på dagsordenen. Andre
komiteer fungerer godt.



Halvåret har vært preget av TV-gudtjenestene.



”Nupen-prosjektet” har stoppet noe opp.

Støtte til tur
Formiddagstreffene drar på tur til Herdla 9. juni med blant annet besøk på Herdla
museum og i Herdla kirke og ber om garanti for evt. underskudd.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd garanterer for et eventuelt underskudd ved
formiddagssamlingenes tur i juni.
055/11 Olsvik menighetsråd 26.5.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost, prostileder og Bergen kirkelige fellesråd
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